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ساصيل ولی صاده

2

کاسؽًاط اسؽذ دايؾگاه آصاد اعالهی ،واصذ ػلىم و تضويوات تهشاو ،سؽته كلغله ،تهشاو ،ايشاو 


چکیده  
اخالم تکاهلی اص ههنتشيى صىصههای هيالؼاتی دس كلغلهی اخالم اعت و هذف پژوهؼ
بغياسی اص دايؾمًذاو هیباؽذ .اص بشرغتهتشيى دايؾمًذاو هیتىاو به كشايظ دیوال اؽاسه کشد
که دس صهيًهی تکاهل اخالم هواالت و کتابهای صيادی به سؽتهی تضشيش دسآوسده اعت .او
ِ
بشخالف كيلغىكايی هايًذ هابض که ايغاو سا گشگ ايغاو هؼشكی هیکًًذ يگاهی بغياس
ً
خىػبيًايهتش دس باب عشؽت آدهی اسائه هیدهذ و ايغاوها سا راتا ييک عشؽت و هىرىداتی
ارتماػی هیدايذ .دی وال با تىره به يظشيات داسويى هائل به پيىعتگی بيى ايغاو و عايش
رايىساو اعت .يگاه وی به اخالم ييض اص ايى ديذگاه تأحيش پزيشكته اعت .دیوال اخالم سا داسای
سيؾههای كيشی و ىبيؼی هیدايذ و يه اهشی هقًىػی و عاختهی دعت بؾش .وی به ايى هًظىس
به هيالؼه همذلی هیپشداصد و همذلی سا اعاط اخالم هیدايذ .وی همذلی دس رهاو صيغتی سا
دس عه عيش (رايىساو عادهتش ،يخغتیهای پيؾشكتهتش و ايغاو) هؼشكی هیکًذ .بًابشايى هؼتوذ
اعت اؽکال عادهتش همذلی دس عيىس پاييىتش صيات ييض ورىد داسد.دیوال هؼتوذ اعت آوچه
اخالم دس ايغاو سا اص عايش هىرىدات صيذه رذا هیکًذ ورىد همذلی ييغت بلکه ورىد هناوت
ٌ
و اعتذاللهای اخالهی اعت که هًضقشا دس ايغاو ورىد داسد .


واژگانکلیدی :اخالم ،تکاهل ،همذلی ،يىعدوعتی ،يخغتیها.
______________________________________________________
 .3تاسيخ وفىل <3191/1/22 :تاسيخ تقىيب .3191/31/31 :ايى هواله بشگشكته اص پاياوياههی کاسؽًاعی اسؽذ
يىيغًذه به ساهًمايی دکتش هادی فمذی اعت که هتى اوليهی هواله سا افالس و باصيىيغی کشدهايذ.
 .2پغت الکتشوييكrahilvalizade@gmail.com :
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مقدمه 
اص صهاو اسائه يظشيهی تکاهل تىعو داسويى پياهذهای اخالهی ايى يظشيه هىسد تىره
ايذيؾمًذاو هشاس گشكت .خىد داسويى اص يخغتيى کغايی بىد که به ايى پياهذها تىره

داؽت و کتاب هغتولی با ػًىاو تبار انسان ،و انتخاب طبیعی در ارتباط با جنسیت 3دس
ايى باب به سؽتهی تضشيش دسآوسد .بشای داسويى و هنهغلکاو وی رای تشديذی يبىد که
ايغاو بهعاو عايش هىرىدات صيذه دس كشايًذ دساص آهًگ تکاهل ظهىس ياكته اعت و ايى
هضذود به كيضيک ايغاو يبىد .رهى ايغاو ييض اص ديذ ايؾاو هضقىل ػمل ايتخاب

ىبيؼی 2بشای صل هغائلی دس گزؽتههای تکاهلی وی بىده اعت .اها اختالفيظشهايی ييض
ً
هياو تکاهلگشاياو ورىد داؽت .آيا ايغاو راتا هىرىدی خىدخىاه اعت و به يضىی
تقًؼی و با ارباس ارتماع دگشخىاهی سا پزيشكته اعت يا دگشخىاهی ييض سيؾههای ػمين-
تشی همايًذ خىدخىاهی داسد؟ دو پاعخ هتلاوت به ايى پشعؼ تکاهلگشاياو سا به دو دعته
توغين هیکًذ .ػذهای که سيؾههای اخالم سا دسگزؽتههای دوس تکاهلی هیرىيًذ و
ػذهای که اخالم سا سيؾهداس يمیدايًذ و آو سا هضقىل ؽشايو ارتماػی ايغاو دس يظش
هیگيشيذ.

كشايظ دیوال 1اص ايذيؾمًذايی اعت که دسفذد صل ايى اختالف بشآهذه اعت.

سويکشد وی دس صل ايى اختالف پغيًی اعت و يه پيؾيًی .وی بهػًىاو يخغتیؽًاط
دسفذد اعت با اسائه ياكتههای تزشبی به ايى پشعؼ پاعخ دهذ .وی اص دايؾمًذايی اعت

که به اخالم تکاهلی 1ػالهه داؽته و به هيالؼه دس ايى صىصه پشداخته اعت و تاکًىو
هواالت و کتابهای هتؼذدی سا دس ايى صهيًه به سؽتهی تضشيش دسآوسده اعت .اص
______________________________________________________
1. The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex
2. Natural Selection
3. Frans de Waal
4. Evolutionary Ethics
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هؼشوفتشيى آوها هیتىاو به سیاست شامپانسهها )9192( 1اؽاسه کشد .وی دس ايى کتاب
عاختاس ارتماػی يخغتیها سا به تلقيل بياو کشده اعت و تالػ داسد ؽکاف هىرىد دس
هًابغ ػلمی و پًذاسهای ػاهه سا پش کًذ .وی با يىؽتى ايى کتاب يکی اص يخغتيى
ً
دايؾمًذايی بىد که رايىساو سا بهػًىاو هىرىدات ؽًاختی و ػاىلی و يه فشكا هاؽيىهای
يادگيشی بشسعی کشد .اص آحاس ؽاخـ ديگش وی دس ايى صهيًه هیتىاو به کتابهای صيش
اؽاسه کشد:

انسانریخت درون ،)2002( 2نخستیها و فیلسىفان ( :)2002چگىنه اخالق

تکامل پیذا کرد ،دوران همذلی :آمىزههاى طبیعت براى جامعهاى مهربانتر.)2001( 3

دیوال دس پاعخ به پشعؼ باال ابتذا به باصخىايی تاسيخچهی ايى بضج هیپشداصد و
ايى اختالف و دوگايگی سا دس همکاساو خىد داسويى ييض پی هیگيشد .به خىايؼ وی
داسويى خىد دگشخىاهی سا سيؾهداس هیياكت و هاکغلی ،بضسگتشيى هذاكغ وی دس دكاع اص
يظشيهي تکاهل ،دس ايى هىسد اص وی كافله هیگشكت و هیپًذاؽت دگشخىاهی بهعاو
خاههی سوی کيک اعت با اليهای ايذک که هغمتهای افلی کيک سا پىؽايذه اعت،
هغمتهای خىدخىاهايهی سكتاس آدهی سا .دیوال با به خذهت گشكتى اعتؼاسهی کيک و

خاههی سوی آو ايى يظشيه سا يظشيهی سوکؾی 1هیياهذ .دیوال هؼتوذ اعت ايى
اختالفيظش اص صهاو داسويى به بؼذ دس هياو تکاهلگشاياو اداهه و صتی ؽذت ييض ياكته
اعت .وی بهػًىاو يمىيههايی اص تکاهلگشاياو ىشكذاساو يظشيهی سوکؾی اص سيچاسد

داوکيًض 1،رشد ويلياهض 6،سابشت سايت 7،يام هیبشد و به ايى دعته يىػی دوگايهايگاسی سا

______________________________________________________
1. Chimpanzee Politics
2. Our Inner Apes
3. De Waal, F., The Age of Emphaty Nature’s Lesson For a Kinder
Soceity, Souvenir Press, 2009, p.17.
4. Veneer Theory
5. Dawkins
6. Wialliams
7. Robert Wright
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يغبت هیدهذ .ىبن ايى دوگايهايگاسی ايغاوها دس هوابل عايش رايىساو هشاس هیگيشيذ و
كشهًگ دس توابل با ىبيؼت ديذه هیؽىد< و اخالم بهػًىاو ايتخابی که آدهياو بهارباس دس
دوسههای هتأخش تکاهل خىد بشگضيذهايذ ،دس يظش گشكته هیؽىد.
دس هوابل ايى دعته اص تکاهلگشاياو ،يگايهايگاساو هشاس داسيذ .کغايی که اخالم ايغايی
سا دس اهتذاد گشايؼهای ارتماػی رايىساو دس يظش هیگيشيذ و هؼتوذيذ که گشايؼهای
اخالهی يه به فىست تقًؼی بلکه به يضىی ىبيؼی دس كشايًذ تکاهل ؽکل گشكتهايذ .دی-

وال بهػًىاو يمىيه اص ىشكذاساو ايى سويکشد به ادواسد وعتشهاسک ،3ادواسد ويلغىو 2و

راياتاو هيج 1اؽاسه هیکًذ .وی دس هوابل يظشيهی سوکؾی ،ايى يظشيه سا ;تخبيتؽذه دس
بًياو 1:هیياهذ .هيابن يظشيه ;تخبيتؽذه دس بًياو :ايتوالی که دس كشايًذ تکاهل فىست

گشكته اعت ايتوالی اعت اص رايىساو ارتماػی به رايىساو اخالهی .اها هيابن يظشيه
سوکؾی ايتوال اص رايىساو ؿيشاخالهی به ايغاوهای اخالهی فىست گشكته اعت .او
هیگىيذ يظشيه سوکؾی تًها يظشيهای كلغلی اعت بذوو ايىکه ياكتههای تزشبی اص آو
صمايت کًًذ دسصالیکه دس صمايت اص يظشيه تخبيتؽذه دس بًياو ؽىاهذ تزشبی بغياسی
هیتىاو ياكت .ؽىاهذی اص ػلن ػقبؽًاعی ،سواوؽًاعی و يخغتیؽًاعی .دس اداهه به
بشخی اص ايى ياكتهها اؽاسه خىاهين کشد.
دیوال بش ايى باوس اعت که يظشيه سوکؾی يمیتىايذ تبييى هؼوىلی بشای ايى پذيذه
اسائه دهذ که چشا ايغاوها گاهی خىبتش اص آو هغتًذ که ژوهای خىدخىاه آوها يياص

داسيذ .هيابن يظشيهی ژو خىدخىاه داوکيًض 1ژوها خىدخىاهايه دسفذد هغتًذ خىد سا به
به يغل بؼذی ايتوال دهًذ و بًابشايى يمیتىاو ايتظاس سكتاسی خالف ايى سا اص كشد فاصب
______________________________________________________
1. Edward Westermarck
2. Edward Wilson
3. Jonathan Haidt
4. Soild-to-core
5. Dawkins

سيؾههای اخالم اص ديذگاه كشايظ دیوال 311/

ژوها داؽت 3.هىرىد صيذه تًها وعيلهای اعت که دس تؼاهل با هضيو بايذ دس رهت ايتوال
ايتوال ژوهای باصعاصیکًًذه ػمل کًذ .اها وی سكتاسهايی خالف ايى سا دس هىرىدات
صيذه تؾخيـ هیدهذ .سكتاسهايی که باػج هیؽىد فاصباو آو سكتاسها سا اكشادی خىب
بًاهين .به يظش وی يظشيه تخبيتؽذه دس بًياو بهساصتی ايى هىمىع سا با پذيذههايی هايًذ
ايتخاب خىيؾاويذ ،دگشخىاهی هتوابل و هؾتوات آو تىميش هیدهذ.
دس اداهه ابتذا به هلهىم همذلی اؽاسه هیکًين .عپظ آوچه سا دیوال هذل ػشوعک

سوعی 2هیياهذ هؼشكی خىاهين کشد .آوگاه به هؼشكی بشخی ياكتههای تزشبی خىاهين
ً
پشداخت که وی بشخی اص آوها سا خىد ؽخقا ايزام داده اعت و بشخی ييض اص ياكتههای
هؼشوف ديگش يخغتیؽًاعاو همکاسی وی اعت .دس بخؼ ايتهايی خىاهين ديذ ايى
ياكتههای تزشبی باػج يمیؽىد وی عيىصی اص اخالم سا که هًضقش به ايغاو اعت
ياديذه بگيشد .وی به ايى هًظىس اخالم سا دس عه عيش هتلاوت بياو هیکًذ ،ايى عيش سا
دس ايتها هؼشكی خىاهين کشد.
مفهىمهمدلی 3
هىمىع همذسدی به ؽکل تلىيضی دس آحاس خىد داسويى ييض ديذه هیؽىد .داسويى به
ً
پيىعتگی هياو ايغاو و عايش رىاهغ رايىسی تأکيذ هیکًذ .هخال وی هؼتوذ اعت رايىساو
صيادی ورىد داسيذ که وهتی ديگش رايىساو با خيشی هىاره هیؽىيذ با آوها همذسدی

1

هیکًًذ .بًابشايى تضت تأحيش هيزايات ديگشاو هشاس گشكتى بايذ بغياس كيشی باؽذ ،صيشا دس
ً
رايىساو صيادی هؾاهذه ؽذه اعت و واکًؾی ياگهايی و ؿيشهابلکًتشل اعت .اصتماال
ظهىس ايى صظ اص والذيًی بىده اعت که به كشصيذاو خىيؼ ؿزا هیداديذ و اص آوها
______________________________________________________
1. De Waal, F., Primates and Philosophers: How Morality Evolved,
Princeton University Press, 2006, p.10.
2. Russian Dolls
3. Empathy
4. Sympathy
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هشاهبت هیکشديذ اها دس بغياسی اص رايىساو ايى صظ كشاتش سكته اعت و دس سوابو با ديگش
رايىساو ييض فذم هیکًذ.
دیوال هؼتوذ اعت ديذگاه او دس هىسد همذسدی تضت تأحيش يظشات آدام اعميت

3

كيلغىف اعکاتلًذی و پذس ػلن اهتقاد بىده اعت .وی بهػًىاو ؽاهذی بش ايى يظش خىد
به ايى گلته آدام اعميت اؽاسه هیکًذ:
هشچوذس ايغايی خىدخىاه باؽذ باصهن هىاييًی دس ىبيؼت وی ورىد داسد که باػج
هیؽىد به خىؽبختی ايغاوهای ديگش تىره کًذ و دليل خىؽبختی ديگشاو ؽىد ،با ايىکه
اص ايى اهش عىدی بهؿيشاص لزت ديذو خىؽبختی آوها يمیبشد.

2

دیوال با تىره به ديذگاه داسويى همذسدی سا اعاط اخالم هؼشكی هیکًذ و تالػ
هی کًذ تا يؾاو دهذ همذسدی اهشی كيشی اعت و دس ايغاو و ييض بشخی اص رايىساو ورىد
داسد تا بتىايذ پيىعتگی هياو ايغاو و رايىساو سا به احبات بشعايذ.
يگاه وی به همذلی و بهفىست کلی اخالم يگاهی اليهاليه اعت .وی اليههای
هختلق همذلی سا با الگىيی به يام الگىی ;ػشوعک سوعی :هؼشكی هیکًذ.
ػشوعکهای سوعی ػشوعکهايی اليهاليهايذ و چًذ ػشوعک دس دل يکذيگش هشاس
هیگيشيذ .دس هذل دیوال ػشوعک عه اليه داسد .دسويیتشيى اليهی همذلی ،که دس
هىرىدات عادهتش ييض هؾاهذه هیؽىد ،عشايت هيزايی 1اعت< يؼًی ايتوال خىدکاس
ً
هيزايات اص كشدی به كشد ديگش که هؼمىال آگاهايه ييغت.

دیوال ايى ايتوال خىدکاس هيزايی سا هکاييضم ادساک-کًؼ 1هیياهذ .همذلی

ؽًاختی 1اليهی دوم سا ؽکل هیدهذ که ظهىس آو يياصهًذ عيىس ػالیتشی اص ؽًاخت
______________________________________________________

1. Adam Smith
2. De Waal, F., Primates and Philosophers, pp.15-17.
3. Emotional Contagion
4. Perception-Action Mechanism
5. Cognitive Empathy
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اعت و بًابشايى دس هىرىداتی ياكت هیؽىد که اص يظش ؽًاختی پيؾشكتهتشايذ< بهػًىاوهخال
ؽاهپايضهها ،همذلی دس ايى عيش به هؼًای كهن داليل ايزاد هيزاو دس ديگشی اعت و يه
ً
فشف هتأحش ؽذو اص هيزاو ديگشی .دس خاسریتشيى اليهی همذلی ،که اصتماال هًضقش
به ايغاو اعت ،ؽخـ هیتىايذ خىد سا دس رايگاه ؽخـ ديگش هشاس دهذ و بهىىس کاهل
ديذگاه او سا اخز کًذ .وی ايى اليهی عىم سا اعًاد 3هیياهذ.

همذلی دس عيىس ؽًاختی ،يؼًی عيىس باالتش ،هغتول اص عيش دسويی ييغت ،اها
هابل توليل به عيش دسويی ييض ييغت .دس واهغ ػلت به ورىد آهذو همذلی تًها عشايت
هيزايی يمیباؽذ اها عشايت هيزايی يکی اص هلضوهات تؾکيلدهًذهی آو اعت .دس
دسويیتشيى اليه ػشوعک سوعی هابليت سفذ کشدو ومؼيت هيزايی ديگشاو هشاس داسد که
هیتىايذ هتًاعب با ومؼيت هيزايی كشد دسدهًذ واکًؼ يؾاو دهذ .دس اليهی بؼذ
هابليت دسک هىهؼيت ىشف هوابل ورىد داسد .دس ايى اليه هىرىد صيذه يه تًها ػالهتهای
هيزايی كشد دسدهًذ سا دسک هیکًذ ،بلکه به دليل به ورىد آهذو ايى عيگًالها دس سكتاس و
هىهؼيت كشد دسدهًذ هیايذيؾذ.
اص يظش وی ويژگیهای ؽخقيت ايغاو هخل همذلی اص لضظهی تىلذ دس ايغاو باسص
اعت و همبغتههای ػقبی و كيضيىلىژيکی هؾخقی داسد و صتی صيشبًای ژيتيکی داسد.
دس يتيزه يمیتىاو بذوو كشك پيىعتگی تکاهلی با عايش پغتايذاساو ايى خقيقههای
ايغاو سا تىميش داد .هخاللاو ايى يظش اهکاو ورىد همذلی و همذسدی سا دس رايىساو
يلی هیکًًذ .دیوال دو دليل بشای ايکاس همذلی و همذسدی دس رايىساو تىعو هخاللاو
رکش هیکًذ :يخغت تشط صياد اص استکاب به ايغاوواسايگاسی دس رايىساو .پژوهؼگشايی
که بش سوی هيزايات دس رايىساو کاس هیکًًذ تشط آو داسيذ که با اؽاسه به ؽباهتهای
هياو ايغاو و رايىساو فلات ايغايی سا به رايىساو يغبت دهًذ< فلاتی که بهواهغ دس
رايىساو ورىد يذاؽته باؽذ .دوم به ايى دليل که دس ديذگاه هتذاول صيغتؽًاعاو رهاو
______________________________________________________
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ىبيؼت سا رايگاه تًاصع هیدايًذ و يه ػشفه بشوص سوابو ارتماػی اها اص ديذگاه دیوال هش
دو دليل ياهىره هغتًذ و هياو اخالم ايغايی و سكتاس يخغتیها پيىعتگی ورىد داسد .وی
هؼتوذ اعت همذلی و کًؼهای ديگشاو سا با کًؼ هتوابل هتًاعب پاعخ دادو اص افىل
افلی اخالم ؽمشده هیؽىيذ که هشچًذ به تًهايی بشای تؾکيل اخالم کاكی ييغتًذ اها
ورىد آوها بشای اخالهی ػمل کشدو مشوسی اعت و ايىها چيضهای هغتًذ که بهوكىس دس
يخغتیها ديذه هیؽىد .هيچ راهؼهی اخالهی بذوو ػمل هتوابل و دلبغتگی ػاىلی به
ديگشاو ورىد يذاسد و ايى هىمىع هیتىايذ يويهی آؿاصی بشای پژوهؼ دس هىسد پيىعتگی
ايغاو و ديگش يخغتیها باؽذ .دس هوابل ىشكذاساو يظشيهی سوکؾی با هيشس کشدو اخالم
بهػًىاو يىػی تظاهش که كوو گىيهی ايغاو هادس به ايزام آو اعت اص ايذهی افلی
پيىعتگی دوساكتادهايذ .دیوال دس هخاللت با ايى دعته بش دادههای تزشبی تکيه هیکًذ
که بش هلهىم پيىعتگی داسويًی داللت داسد .بزاعت بشای يمىيه به تؼذادی اص دادههای
تزشبی ايزام ؽذه تىعو دیوال و ديگش يخغتیؽًاعاو اؽاسه کًين.
یافتههایتجربی
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دیوال بشای يؾاو دادو سيؾههای اخالم به بشسعی اؽکال هختلق همذلی هیپشداصد<
سكتاسهای يظيش تغلی دادو 2،کمک دس به دعت آوسدو هذف ،ايقاف 1،ػمل هتوابل .وی

بش اعاط ؽىاهذ تزشبی يؾاو هیدهذ که ؽکل ابتذايی ايى سكتاسها دس ؽاهپايضهها ورىد
داسد.
به گماو وی هًيوی اعت بگىيين واکًؼ يىعدوعتايه دس رايىساو بهويژه دس
پغتايذاساو هیتىايذ هکاييضگی هؾابه هکاييغن ايزاد ايى سكتاسها دس ايغاو داؽته باؽذ .دس
______________________________________________________
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پژوهؾی که صاو واکغلش 3بش سوی واکًؼ کىدکاو دس هوابل صالتهای سوصی اػنای
خايىادهی خىد هخل ياساصتی ،دسد و سيذ کؾيذو آياو ايزام داده اعت ،به ايى يتيزه سعيذ
کىدکاو بضسگتش اص يک عال كؼااليه بشای آساهؼ دادو به ديگشاو تالػ هیکًًذ .اص
آورايی که همذسدی دس عى خيلی پاييىتش ييض هؾاهذه هیؽىد هیتىاو آو سا اهشی كيشی
دايغت و يه اهشی آهىصؽی و تشبيتی .رالب آو اعت که صيىايات خايگی ييض بهايذاصهی

کىدکاو دس بشابش سيذ اػنای خايىاده يگشاو هیؽىيذ و واکًؼ يؾاو هیدهًذ 2.بشای هخال

هیتىاو اص يتيزه پژوهؼهای اوکًل 1دس هىسد ؽاهپايضهها ياد کشد .او هخالی سا بياو هیکًذ
که ؽخقی دسباسهی ؽاهپايضهی خىد هیگىيذ:
بهتشيى ساه بشای پاييى آوسدو ؽاهپايضه اص عوق خايه بشايگيختى صظ
همذسدی دس اوعت يه تؾىين و تًبيه کشدو او .وهتی تظاهش به گشيه کشدو
کًن او دس هش رای خايه باؽذ باصالتی آؽلته به عمت هى هیآيذ ،دوس هى
هیچشخذ و ديبال هضاصن هیگشدد .او بهفىست هى خيشه هیؽىد و هى سا
يىاصػ هیکًذ.
دیوال هؼتوذ اعت که ؽاهپايضهها ػالوه بش سوابو ػاىلی ؽشايو ىشف هوابل سا ييض
دسک هیکًًذ .بًابشايى تلاوت افلی بيى هيمىوها و ؽاهپايضهها دس دسکی اعت که
ؽاهپايضه سا هادس هیعاصد اص ديذگاه ؽخـ ديگشی به هىمىع يگاه کًذ.
بشای هخال آصاد کشدو پشيذهی گيشاكتاده سا تىعو ؽاهپايضه دس يظش بگيشيذ .ديذو پشواص
پشيذگاو باػج ؽذه اعت ؽاهپايضه اص ايىکه چه چيضی بشای پشيذه خىب اعت دسکی
داؽته باؽذ .ايى پذيذه يؾاودهًذهی ورىد ظشكيت همذسدی دس ايغاوسيختها اعت.

1

ؽاهپايضهها تىايايی ادساک يياصهای ديگشاو سا داسيذ .ياكتههای تزشبی هإيذ ايى عخى
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كشاواوايذ .بشای هخال دس باؽوصؼ هؾاهذه ؽذه اعت که وهتی ؽاهپايضهای بشای سعيذو
به اعبابباصی هىسد ػالههی خىد تالػ هیکًذ اها هىكن يمیؽىد .ؽاهپايضهی ديگشی که
ؽاهذ ايى هارشا اعت و به آو اعبابباصی دعتشعی داسد آو سا بشهیداسد و دس اختياس هن-
هلغی خىد هشاس هیدهذ.
وهىع چًيى سكتاسهايی دس ؽاهپايضهها اهشی ػادی اعت اها دس بغياسی اص ديگش
ً
رايىساو يادس اعت يا افال ورىد يذاسد .ؽاهپايضهها بشای کمک کشدو به ديگشاو هذست
خيش کشدو بغياس بااليی داسيذ تا رايی که گاهی بشای يزات راو ديگش همًىػاو راو
خىد سا به خيش هیايذاصيذ .ياكتههای تزشبی رذيذ هىاسدی اصخىدگزؽتگی سا يؾاو هی-
دهًذ که صتی ياهل بشخی يظشات هذيمی دس باب ؽاهپايضهها اعت .بشای هخال باورىد

آوکه کاگاو 3دس بضج آؿاص اخالم هیگىيذ که ؽاهپايضهها هشگض بشای يزات همذيگش دس
آب يمیپشيذ اها هخال گىدبال 2ايى هىمىع سا سد هیکًذ:

ؽاهپايضهها يمیتىايًذ ؽًا کًًذ و اگش دس آب ػمين بيلتًذ ؿشم هیؽىيذ با ايى ورىد
آوها دس بشخی هىاسد تالػهای ههشهايايهای بشای يزات يکذيگش داؽتهايذ و گاهی هىكن
ً
بىدهايذ ،هخال ؽاهپايضهای بالؾ راو خىد سا بشای يزات دادو بچه ؽاهپايضهای که دس صال
ؿشم ؽذو بىد اص دعت داد.
تًها دو گىيهی ديگش اص رايىساو ورىد داسيذ که واکًؼهای آوها دس ياسی سعايذو به
ديگشاو ؽبيه ؽاهپايضهها اعت :دلليىها و كيلها .دايؾمًذايی که ايى دو گىيهی رايىسی سا
بشسعی کشدهايذ هخالهای صيادی دس تأئيذ ايى گلته داسيذ .اها دس بشسعی ديگش رايىساو
بهيذست واکًؼهای هؾابه ديذه ؽذه اعت .دیوال بياو هیکًذ ويژگی ديگشی که
يؾاودهًذهی ورىد همذلی دس ؽاهپايضهها اعت دس سكتاسی اعت که به آو ;تغلی دادو:
هیگىيًذ .تغلی دادو به هؼًی آساهؼ دادو به يکی اص ىشكيى دػىا بهويژه آوکه دس دػىا
______________________________________________________
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هـلىب ؽذه اص عىی ؽخـ عىم اعت .بهػًىاو هخال ؽخـ عىم به عمت باصيذهی
دػىا هیسود و دعتؼ سا بهآساهی بش سوی ؽايهی او هیگزاسد .تغلی دادو سا يبايذ با آؽتی
دادو که دس آو يلغ ؽخقی ورىد داسد اؽتباه گشكت .هًلؼت تغلی دادو بشای ؽخـ
عىم هًىص هؾخـ ييغت .پژوهؼها يؾاو هیدهذ يوؼ يلش عىم ،تغلی دادو به ىشكيى
دػىا اعت و سكتاسهای او بيؼتش هتىره هـلىب اعت تا ؿالب .بشخالف آؽتی کشدو که
دس گىيه های رايىسی صيادی ورىد داسد ،تغلی دادو تا کًىو تًها دس ؽاهپايضهها هؾاهذه
ؽذه اعت.
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وی بشای يؾاو دادو ػمل هتوابل دس ؽاهپايضهها ،که يکی ديگش اص ايىاع همذلی اعت،
به هىسدی اؽاسه هیکًذ که دس آو گشوهی اص ؽاهپايضهها گشوه ديگش سا تميض هیکشديذ.
يضديک ظهش وهتی به آوها ؿزا داده هیؽذ ؽاهپايضهی تميض ؽذه ػالههی بيؼتشی به
توغين ؿزا با ؽاهپايضهای که او سا تميض کشده بىد يؾاو هیداد .ايى سكتاس به دو ىشين هابل
تىميش اعت .هیتىاو ػلت ايى سكتاس سا تميض ؽذو ؽاهپايضه دس يظش گشكت .ايىکه
ؽاهپايضهی تميض ؽذه ؽادتش هیؽىد و اص سوی ؽادی ؿزای خىد سا با همه توغين هیکًذ.
تبييى ديگش ايى اعت که دس آو ؽخـ تميض ؽذه ؿزای خىد سا بهىىس هؾخـ با
تميضکًًذه توغين هیکًذ .بش اعاط هضاساو دادهی هؾاهذاتی و تضليل دادهها با سايايه
هؾخـ ؽذه اعت که هغمت ػظيمی اص توغين ؿزا با اؽخاؿ تميضکًًذه فىست هی-
گشكت و بًابشايى دادهها به يلغ تبييى دوم بىديذ .ؽاهپايضهها چهشهی کغی که آوها سا تميض
کشده بىد به خاىش هیعپشديذ و با توغين ؿزای خىد ػمل آوها سا ربشاو هیکشديذ .اها
ؽاهپايضهها يغبت به کغايی که آوها سا تميض يکشده بىديذ ايى ػمل سا ايزام يمیدايًذ و اص
ؿزای خىد هضاكظت هیکشديذ .ايى آصهايؼ گىاهی بش ورىد تبادل بيى ؽشکا اعت.

دس هياو تمام هخالهايی که دس هىسد يىعدوعتی هتوابل 2دس ؽاهپايضهها ورىد داسد دس

______________________________________________________
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هىسد توغين ؿزا دس هوابل تميض ؽذو آگاهی ؽاهپايضهها يوؼ بيؾتشی باصی هیکًذ .اص
آورا که بيى کًؼ اوليه و واکًؼ هتؼاهب آو كافلهی صهايی يک تا دو عاػته ورىد داسد
ً
اصتماال دس ايى سويذ هکاييغمی رهًی دخالت داسد .تًها يادآوسی گزؽته بشای ايى واکًؼ
کلايت يمیکًذ .بايذ تىره داؽت که خاىشهی خذهت دسياكت ؽذه هخل تميض ؽذو
باػج ايزاد کًؾی هخبت دس كاػل آو کاس هیؽىد و ايى هکاييغمی سوايی اعت که دس
ايغاوها اص آو با ػًىاو ;هذسدايی :ياد هیؽىد .به يظش وعتشهاسک هذسدايی اص ػىاىلی
اعت که دساصای هؾاهذه خىبی اص عىی ديگشاو تضشيک هیؽىد و بشای اخالم ايغايی
الصم اعت.

چشچ 3دس هوالهای با ػًىاو ;ػکظالؼمل هيزايی هىػها به سيذ ديگشاو 2:بياو

هیکًذ هىػها تؼلين داده ؽذه بىديذ تا بشای تهيهی ؿزا اهشهی سا كؾاس دهًذ .وهتی
هیديذيذ با ايزام ايى کاس تىعو آوها به هىػ کًاسی ؽىک الکتشيکی واسد هیکًذ اص
ايزام ايى کاس خىدداسی هیکشديذ .دسعت اعت که به عشػت به ايزام ايى کاس ػادت
هیکشديذ و بشای تهيهی ؿزا اهشم سا كؾاس هیداديذ اها ػذم ايزام ايى کاس دس ابتذا
يؾاودهًذهی ورىد عيضی اص ايضراس اص سيذ ديگشاو بىد.

وهتی هميى آصهايؼ بش سوی هيمىوهای سصوط 1ايزام ؽذ يؾاو داده ؽذ که اگش

کؾيذو صيزيشی که به هيمىو ؿزا هیسعايذ باػج ؽىک دس ديگشی ؽىد وی اص ؿزا
خىسدو هًقشف هی ؽىد .دس يک آصهايؼ هيمىيی به هذت پًذ سوص و دس آصهايؾی ديگش
هيمىيی به هذت دواصده سوص گشعًگی سا تضمل کشديذ .چًيى اصخىدگزؽتگی به عيغتن
ارتماػی هىی و سوابو ػاىلی ؽذيذ بيى هيمىوها هشبىه هیؽىد .ىی ايى آصهايؼ

هؾخـ ؽذ که تضمل آصاس آؽًاياو عختتش اص تضمل آصاس ؿشيبههاعت 1.دیوال بش
______________________________________________________
1. Church
2. Emotional Reactions of Rats to the Pain of Others
3. Rhesus
4. De Waal, F., Primates and Philosophers, pp.28-44.

سيؾههای اخالم اص ديذگاه كشايظ دیوال 313/

اعاط چًيى ياكتههای تزشبی يتيزه هیگيشد که عيىس پاييىتش اخالم دس رايىساو،
بهو يژه دس ؽاهپايضهها ورىد داسد .ايى عيىس پاييىتش دس ايغاوها ييض ورىد داسد .اها
اخالم دس ايغاو وارذ عيىس باالتشی ييض اعت .دیوال عه عيش اخالهی سا دس ايغاو اص
يکذيگش تمييض هیدهذ.
سطحاول:زیرساخت 1
دیوال هؼتوذ اعت اص آورا که عيىس بيشويی بذوو ورىد عيىس دسويی يمیتىايًذ
ورىد داؽته باؽًذ اخالم ايغايی به ديبال اخالم راهؼهی يخغتیها به ورىد آهذه
اعت .عيش اول هماوىىس که دس هوذهه بياو ؽذ ،عيش تمايالت اخالهی يا
صيشعاختهای رهًی اخالم اعت که ؽاهل همذلی ،ػمل هتوابل ،تالكی کشدو ،اسائهی
ساهصل بشای تنادها و صظ بشابشی اعت که دس تمام يخغتیها ورىد داسد.
وی هؼتوذ اعت اگش دو گىيه هىرىد صيذه بغياس يضديک به يکذيگش بهىىس يکغاو ػمل
ً
هیکًًذ پظ رهًيت ايزادکًًذهی آو ػمل ييض يکغاو اعت .دس چًيى صالتی ؿالبا
هیتىاو گلت که آوها هايًذ هن هغتًذ به ايى هؼًا که هبذأ هؾتشکی داسيذ.
سطحدوم:فشاراجتماعی 2
بشخالف عيش اول که دس تمام اهىام يضديک ها (هيمىوها و ؽاهپايضهها) بهومىس ديذه
هیؽىد دس عيش دوم تلاوتهای صيادی ورىد داسد .ايى عيش به كؾاسی که راهؼه بش
اػنای خىد رهت سعيذو به هذكی هؾتشک واسد هیکًذ هشبىه اعت .ايى بذاو هؼًی
ييغت که ايى عيش بهىىس کلی دس ديگش يخغتیها ورىد يذاسد .به يظش هیسعذ که
ؽاهپايضهها ييض به کاسهای دسووگشوهی اهميت هیدهًذ و اص هىاييى دسووگشوهی پيشوی
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هیکًًذ .باسصتشيى ويژگی ؽاهپايضهها که به لضاً اخالهی وارذ اهميت اعت يگشايی
ارتماػی دس گشوه ؽاهپايضهها اعت .ههنتشيى هقذام يگشايی ارتماػی آؽتی دادو دو
ػنى راهؼه بؼذ اص دػىا تىعو هادههاعت که به بشهشاسی فلش دس راهؼه هیايزاهذ.
سكتاسهايی اص ايى هبيل دس گشوههای صيادی اص ؽاهپايضهها هؾاهذه ؽذه اعت.
دس دعت گشكتى کًتشل ؽشايو تىعو يشهای هغىتش هقذاهی ديگش اص يگشايی
ارتماػی اعت .ايى يشها دػىای بيى ديگشاو سا با ايغتادو بيى آوها خاتمه هیدهًذ .بی
ىشكی ؽاهپايضههای يش دس ايزام ايى کاس بغياس صائض اهميت اعت .ايى سكتاس آوها باػج
اكضايؼ ايغزام دس راهؼه و اكضايؼ همکاسی هیؽىد و تمام گشوه اص آو عىد هیبشيذ.

3

دس گىيهی ايغاو ايى ايذه که يک يلش هیتىايذ دس گشوه تـييش ايزاد کًذ بغياس
هتکاهلتش اص ديگشگىيهها اعت .ها کاسهايی سا که به دعت ياكتى هذكی بضسگتش اص يلی
ؽخقی هیايزاهذ توذيش هیکًين و اػمالی که هىاييى ارتماع سا يول هیکًذ سد
هیکًين< صتی اگش ايى تأييذ کشدو يا تکزيب کشدو باػج ؽىد که هًاكغ ؽخقی خىد سا
صيش پا بگزاسين.
ؽاهپايضهها ييض هیتىايًذ با کغب تزشبه سكتاس هابل هبىل و ؿيشهابل هبىل سا اص هن
تؾخيـ دهًذ .بًابشايى آوها و ديگش رايىساو ارتماػی هادسايذ هىاييى ارتماػی تزىيضی
ايزاد کًًذ .بهػًىاو هخال دس باؽوصؾی هايىو ؿزا دادو به ؽاهپايضهها ايىگىيه بىد که تا
همه به هلظهای خىد باصيگشديذ به کل گشوه ؿزا داده يمیؽىد .سوص دوم دو ؽاهپايضه اص
باصگؾت به هلظ خىدداسی کشديذ و با تأخيشی چًذ عاػته به هلظ باصگؾتًذ .ايى کاس
خؾن ديگش اػناء گشوه سا بشايگيخت و اػناء گشوه خؾن خىد سا بشای ديش ؿزا خىسدو با
صملهی كيضيکی به آو دو يؾاو داديذ .كشدای آو سوص ،آو دو اوليى ؽاهپايضههايی بىديذ که
به هلظ باصگؾتًذ.
______________________________________________________
1. Byrne, R. W., and A. Whiten., Machiavellian Intelligence:
SocialExpertise and the Evolution of Intellect in Monkeys, Apes, and
Humans, Oxford, Oxford University Press,1988, pp.10-30.
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دس گىيهی ايغاو ارشای هىاييى سيؾههای ػمينتشی داسد .بايذ اص دوساو کىدکی بتىايين
بيى دسعت و يادسعت هناوت کًين و هش سكتاسی که دس رهاو هیبيًين و تزشبه هیکًين
اص ايى كيلتش بگزسايين .ها ايتظاس داسين که ديگشاو هيابن الگىهای خاؿ سكتاس کًًذ ،و
بذيى گىيه اعت که ايغاوها بشای خىد اػتباس کغب هیکًًذ و گاهی تىعو ;ػمل
هتوابل ؿيشهغتوين :توذيش هیؽىيذ.
دس يتيزه سكتاسهايی سا که باػج تشويذ صيذگی ارتماػی سمايتبخؼ هیؽىيذ
;دسعت :و سكتاسهای که آو سا خشاب هیکًذ ;يادسعت :هیدايين .اخالم به همشاه
هلضوهات صيغتی بشای بوا ،راهؼهی همکاسهضىسی سا توىيت هیکًذ که همه اص آو عىد
هیبشيذ .دس ايى عيش هیتىاو به عخى سالض فضه گزاسد که اخالم بهػًىاو هشاسداد
ارتماػی ػمل هیکًذ.
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سطحسىم:قضاوتواستدالل 
عيش عىم اخالم اص دو عيش هبل پيؾشكتهتش اعت و دس آو ديگش يمیتىاو ايغاو سا با عايش
ً
رايىساو هوايغه کشد .هيمئًا دس رايىساو گىاهی بش ورىد اعتذالل اخالهی ياكت
يمیؽىد .اها ايغاوها داسای هىهای دسويی هغتًذ که به کمک آو خىد و ديگشاو سا اص
ىشين بشآوسد کشدو هوافذ و ػوايذ دخيل دس ايزام کاس هیعًزًذ .ػالوه بش آو ايغاوها
دس اعتذاللهای اخالهی اص هًين بهشه هیگيشيذ .ايى ػمل گاهی باػج هیؽىد ػوايذ
اخالهی که يتيزهی تلکش هغتًذ با ػوايذ اخالهی که دس عًت ورىد داسيذ دس تناد هشاس
گي شيذ .تمايل به ورىد چاسچىب اخالهی هغًزن و دسويی هختـ ايغاو اعت .ها تًها
هىرىداتی هغتين که به ايى هیايذيؾين که چشا دسباسهی هىمىػی خاؿ با ديذگاه خاؿ
______________________________________________________
1. Greene, J.. Emotion and Cognition in Moral Judgment: Evidencefrom
Neuroimaging, In Neurobiology of Human Values, ed. J.-P. Changeux, A.
R. Damasio, W. Singer, and Y. Christen, pp.57–66; Berlin, Springer,
2005, p.110.
2. Judgment and Reasoning
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كکش هیکًين< بهػًىاو هخال همکى اعت ها دسباسهی ايىکه چگىيه ديذگاه خىد سا يغبت
به عوو رًيى و يا اػذام و يا دصدی تـييش دهين هیايذيؾين و ايى هىمىع بغياس بضسگتش اص
عيش سكتاس پايهای اعت که دس ديگش رايىساو هؾاهذه هیؽىد.
ايى عخى به ايى هؼًی ييغت که اعتذالل اخالهی اص تمايالت ارتماػی يخغتیها
يؾأت يگشكته اعت .دیوال هؼتوذ اعت ايذيؾهی دسويی ها تىعو هضيو ارتماػی که
دس آو صيذگی هیکًين ؽکل گشكته اعت .ايغاوها هش سوص يتيزهی هخبت يا هًلی سكتاس
خىد سا هیبيًًذ و با اعتلاده اص تزشبهی ياؽی اص آو يياصهای ديگشاو و راهؼهی خىد سا
بشآوسده هیکًًذ صيشا هی تىايًذ اهذاف و يياصهای کلی سا دسويی و اص آو خىد عاصيذ .بايذها
و اسصػهای اخالهی اص افىل ايتضاػی هغتول اص ؽشايو صيغتی و ارتماػی ايغاو به
ورىد يياهذهايذ .اسصػهای اخالهی بشآهذه اص سكتاسهای ارتماػی سمايتبخؼايذ.
ايغايی که دس ايضوا سؽذ کًذ هيچگاه به اعتذالل اخالهی دعت يمیيابذ.
دیوال هؼتوذ اعت که ايى عيش اص اخالم به همشاه تمايل به ايغزام و بیىشكی
هىرىد دس آو و هوايغهی کاسی که ايزام هیدهين با آوچه بايذ ايزام دهين تًها دس ايغاو
ورىد داسد .صتی اگش ايگيضههای ارتماػی آو اص عايش يخغتیها بيؾتش يباؽذ گلتوگىی
دسويی ها با خىد سكتاس اخالهی سا به عيضی اص تزشد سعايذه که دس هيچيک اص گىيههايی
که دس چشخهی تکاهل هشاس گشكتهايذ هؾاهذه يؾذه اعت.
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نتیجه
دیوال هؼتوذ اعت که هًتوذاو وی بهرای تمشکض بش ؽباهتهای هياو ايغاو و يخغتیها
به تلاوت هياو آوها هیپشداصيذ .دس واهغ او دس يظشيهاػ هذلی سا هيشس هیکًذ که داسای

بشخی ؽباهتها با يظشيهی ;صلوههای دس صال گغتشػ 2:عيًگش اعت ،ولی بيؼتش
______________________________________________________
1. De Waal, F., Primates and Philosophers, pp.173-175.
2. Expanding Circle
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ؽبيه به هشم 3يياصهای ايغايی هؼشوف اعت .ايذهی بًياديى ايى اعت که وظيلهی اوليهی
اخالهی ها دس رهت خىدهاو اعت که تىعو خايىاده و خىيؾاويذاو پيگيشی هیؽىد ،و

ايىکه راهؼه ،هبيله و ارتماع (دسووگشوهی) و ايغاييت بهىىس کلی (بيشوو اص گشوه) 2دس
چه عيىصی اص هشم هابل سؤيت اعت .بشای هخال ايىکه چه وظايق اخالهی بهواهغ هابل
ايزام اعت ،بغتگی به ؽشايو داسد ،بًابشايى ايى يياصهًذ راهؼهای با هًابغ کاكی و تىايايی
تؼول اخالهی بغياس پشهايه و پيؾشكته اعت .به ايى هًظىس که بشای تمام صيات بش سوی
صهيى اصغاط هغئىليت و تىره کًذ.
وی دس ايىرا ؽايذ اص سوی تؼمذ هشصهای بيى ؿشايض اخالهی صيغتؽًاختی و اخالم
هبتًی بش ػول و هًين سا اص بيى هیبشد و بیپشده بياو هیکًذ که ;يه تًها ها به يلغ
صلوههای دسويی (خىدهاو ،خايىاده ،راهؼه و گىيهی خىد) داوسی هیکًين بلکه دس
واهؼيت ييض بايذ ايىگىيه باؽذ ،صيشا وكاداسی و تؼول خاىش خىدػ کًؼ اخالهی اعت:
و بؼذ اؽاسه هیکًذ که با تىره به ابؼاد خىيؾاويذی سؽتههای هضبت و اللت و ػنىيت
دس گشوه باػج هیؽىد صتی ايغاو به لضاً رهًی ياتىاو داسای اسصػ اخالهی بيؼتشی اص
هش رايىساو ديگشی باؽذ .واکًؼ اکخش كيلغىكاو به ايى ىشص تلوی ايى بىده اعت که
دیوال عؼی داؽته اخالم سا بهؽذت صيغتؽًاعی کًذ.
دس واهغ او يمیگىيذ که اخالم بهفىست کلی به ؿشايض صيغتؽًاختی توليل هیيابذ،
بلکه اػتواد داسد يظام اخالهی پايذاس بهيذست ايى اراصه سا هیدهذ که هىاييًؼ تىعو
مشوستهای صيغتؽًاختی بوا و تىليذهخل اص دعتشط خاسد ؽىد.
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پيگلىری بياو هیکًذ که اگش کغی تمايل داؽته باؽذ با دیوال هخاللت کًذ آو
ؽخـ بايذ يگاه هًغزمی اص ايىکه ;بايذهای :اماكی اص کزا هیآيذ و چيىس بايذ
______________________________________________________
1. Pyramid
2. Extended Out Group
3. Massimo Pigliucci, Primates, Philosophers and Biological Basis of
Morality: a Review of Primates and Philosophers by Frans De Waal,
2006, p.616.
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تىريه ؽىيذ به کاس گيشد.
هيىم هیگىيذ دس هش يظام اخالهی که تاکًىو به آو بشخىسدهام همىاسه هالصظه کشدهام
که پذيذآوسيذهی آو هذتی به ؽيىهی هؼمىل و هتذاول اعتذالل عخى هیگىيذ و به
اظهاسيظش دس هىسد اهىس بؾشی هیپشداصد ،اها بههضل وسود به هباصج اخالهی ياگهاو با
ؽگلتی بغياس هیبيًن که بهرای سابيه هؼمىل گضاسهها يؼًی هغت و ييغت ،با هيچ
گضاسهای هىاره يمیؽىين که با بايذويبايذ پيىيذ يياكته باؽذ .هشچًذ ايى دگشگىيی رضئی به
يظش هیسعذ ولی با ايى صال يتيزهای اعاعی دس بشداسد ،صيشا اص آورايیکه ايى بايذويبايذ
يغبت يا تقذيوی رذيذ سا بياو هیداسد ،ؽشس و تبييى آو مشوسی اعت و دس ػيى صال
ً
دليل ايى اهش ييض بايذ بياو ؽىد ،صيشا آوچه کاهال باوسيکشديی به يظش هیسعذ ايى اعت که
ً
چگىيه اهکاو داسد ايى يغبت رذيذ اعتًتاری اص يغبتهايی ديگش باؽذ که کاهال با آو
هتلاوتايذ .هيىم يوؼ ػول سا دس داوسیهای اخالهی هضذود هیدايذ و دس ػىك هيذاو
كشاخی بشای اصغاعات ،اهيال و ػىاىق بؾشی هیگؾايذ .چًاوکه دس ايى هواله بياو
کشدهاين دیوال ايى ديذگاه كيلغىكاو سا که صيغتؽًاعاو يمیتىايًذ اص اعت به بايذ
بشعًذ ،يمیپزيشد .او هیگىيذ :اىميًاو يذاسم ايى تمايض چوذس واهغبيًايه اعت ،اها
رايىساو ييض ;بايذهايی :داسيذ .اگش ىللی دس صال دػىا اعت هادس بايذ بشخيضد و اص او
دكاع کًذ يا دس هىسد عهين ؽذو دس ؿزا ،رايىساو يکذيگش سا تضتكؾاس هیگزاسيذ و ايى
هىاسد يخغتيى ؽکل ومؼيت ارباسی يا بايذ اعت.
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دس يهايت دیوال اعتذالل هیکًذ که تمام رايىساو ارتماػی بايذ سكتاسهای خىد سا به
ؽيىههای هختلق هضذود هیکشديذ يا تـييش هیدايًذ تا صيذگی گشوهی بهفشكهای داؽته
باؽًذ .ايى هضذوديتها که دس هياو هيمىوها و بيؼ اص آو دس ؽاهپايضهها آؽکاس اعت،
بخؾی اص هيشاث ايغاو ييض هغت و دس او هزمىػهای اص سكتاسها سا تؾکيل هیدهذ که
اخالم ايغايی اص دل آوها ؽکل گشكته اعت .بغياسی اص كيلغىكاو تقىس رايىساو بهػًىاو
______________________________________________________
1. Ibid, p.617.
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هىرىدات اخالهی سا دؽىاس هیيابًذ و دس واهغ دیوال هن ادػای آو سا يذاسد که صتی
ؽاهپايضهها داسای اخالم باؽًذ ،اها به باوس او اخالم ايغاو بذوو واصذهای عاصيذهی
هيزايی خاؿ که بهومىس دس ارتماع ؽاهپايضهها و هيمىوها ورىد داسد ياهمکى اعت.
ً
دیوال با اؽاسه به عخى ويلغىو 3،اظهاس هیداسد; :صهاو آو كشاسعيذه که اخالم هىهتا اص
كيلغىكاو گشكته ؽىد و به دعت صيغتؽًاعاو عپشده ؽىد .:وی هؼتوذ اعت که ها
هناکًىو دس هيايهی ايى سويذ هغتين البته يه با بيشوو کشدو كيلغىكاو بلکه با اعتلاده اص
آوها بشای سوؽى عاختى افل تکاهلی اخالم ايغايی.
بیتىرهای به داؽتى صهيًهی هؾتشک با ديگش يخغتیها و ايکاس کشدو سيؾههای
تکاهلی اخالم ايغايی هايًذ ايى اعت که بش باالی بشری ايغتاده و ىبوات صيشيى سا
ياهشبىه بذايين .آيا رايىساو اخالهی هغتًذ؟ اراصه دهيذ ايىگىيه يتيزه بگيشين که آوها
ىبوات صيادی اص بشد اخالم سا تؾکيل هیدهًذ .سد کشدو ايى بيايات هؼتذل تًها باػج
به ورىد آهذو ديذگاهی كويش يغبت بهکل عاصه اعت.
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